
Janusz Wójtowicz
B::_: j 1. ". 

r;r i" r.ji6iii?6n!
br()dowibk.! w Lublinic-śEKńńtXĘi.i+'"

w-Ęr,:5'r*r x? { {}
fr,*

1,Lublin, 'i 7 kwietnia 2011 r.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska
w Lublinie
ul. Magnoliowa 4
20-143 Lublin
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Stosownie do art. 59, 61, 73, oraz 75 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 3 paŹdziernika
200Br. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz'I227, ze zm.) Genera|na Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Lub|inie
zwraca się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach d|a
projektu pn.:

''Budowa drogi ekspresowej s17 (Warszawa) Zakręt - Lub|in - Zamość. Hrebenne (Lwów) na odcinku Piaski . Hrebenne (granica Państwa),,

Jednocześnie Genera|na Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Lub|inie
informuje, iż wariantem rekomendowanym do rea|izacji jest:

1. wariant S_pk z podwariantem 52 na odcinku Piaski - Zamość.
2, wariant P na odcinku Zamość - Hrebenne (granica Państwa)

i wnosi o wydanie decyzji
rekomendowa nych wa riantów.

o środowiskowych uwarunkowaniach d|a

Przedsięwzięcie zgodnie z $ 2 ust. 1 pkt 3! rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
z dnia 9 |istopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. 2010 Nr 2t3, poz. t397) kwalifikuje się jako p|anowane
przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Do wniosku zgodnie z art,74 ww. ustawy GDDK|A oddział Lublin przedkłada:
1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko d|a projektu pn. :

,,Budowa drogi ekspresowej S17 (Warszawa) Zakręt - Lublin _ Zamość -
Hrebenne (Lwów) na odcinku Piaski _ Hrebenne (granica Państwa)'':
- ToM I - ,,Budowa drogi ekspresowej S17 (Warszawa) Zakręt - Lub|in -

Zamość - Hrebenne (Lwów) na odcinku Piaski (węzeł ,,Chełm.' - Wraz
z węzłem _ Zamość (węzeł,,Hrubieszów,, _ wraz z węzłem) - (3 egz.) wraz
z wersjq elektron iczną;

- ToM II - ,,Budowa drogi ekspresowej S17 (Warszawa) Zakręt _ Lub|in -
Zamość - Hrebenne (Lwów) na odcinku Zamość _ Hrebenne (granica
Państwa) - (3 egz.) wrazz wersjąelektroniczną;
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PoświadczonĄ przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej
przewidywany teren, na którym będzie rea|izowane przedsięwzięcie, oraz
obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - ToM I
iTOMII-1egz.;
Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz
obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie _ ToM I i ToM II -
I egz.;
Wypisy z ewidencji gruntów obejmujących przewidywany teren, na którym
będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujących obszar, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie - ToM I i ToM II - 1 egz.
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\{ e-mail: ioieczvkolan@gddkia.gov.pl
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